
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 29/11-17 – afholdt hos Helle.  

Til stede var: 

Michael Svendsen. 

John Friis 

Jane Gram Hansen 

Helle Kristensen 

Jan Thomsen 

Peter Norskov Kristensen 

Jens Erik Poulsen 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Orientering fra formanden. 

3. Orientering fra GM. 

4. Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.  

5. Evt. andre relevante emner.  

6. Eventuelt. 

 

 Ad 1 – godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt.  
 
Ad 2 – orientering fra formanden. 
Formanden bød velkommen. Der er intet ”overordnet” at kommentere siden sidste bestyrelsesmøde, og 
formandens indlæg/kommentarer er derfor anført under de efterfølgende punkter.  
 
Ad 3 – orientering fra GM. 
Økonomi: 
John Friis oplyste, at der ikke sker så meget på regnskabsfronten i øjeblikket. 
M.h.t. de enkelte punkter kan det oplyses, at budgettet for greenfee-indtægter holder, idet vi dog er lidt efter 
budgettet på 680 tkr., men dog bedre end sidste år. I december får klubben sin andel af indtægterne fra 
Golfring Nordjylland.   
Samlet set viser prognosen for hele året fortsat et underskud på omkring 200 tkr. 
 
Restancer: 
Som tidligere omtalt har klubben desværre nogle restanter, men gælden for de 2 medlemmer, der er tilbage, 
er lille. Der er indgået afdragsordninger med 1 af disse, medens den anden sendes til inkasso.  
 
Kassekreditten: 
Trækket på kassekreditten er pr. 31/10-17 på ca. 2.831 tkr. Det er 332 tkr. mere end på samme tidspunkt 
sidste år. Der er til dato afdraget 723 tkr. på den langfristede gæld, og det forventes, at der i år i alt afdrages 
978 tkr. på denne konto – delvist finansieret over kassekreditten.   
 
Langfristet gæld: 
Se ovenfor.  
 
Investeringer i 2017: 
Indkøb af brugt roughklipper – se senere.  



 
Orienteringssager: 
Medlemsstatus: 
Pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer i klubben. Pr. 21/11-17 var der 986 – altså en tilbagegang på 70. Det 
er stort set samme tal som ved sidste bestyrelsesmøde.  
 
DGU har i oktober udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at der på landsplan er en lille 
fremgang i medlemsantallet i forhold til året før, og det skyldes især en stigning af voksne mandlige 
medlemmer.  
Samlet set viser DGUs opgørelse, at der i alt er 152.243 medlemmer – en fremgang på 104 i forhold til 2016. 
I Nordjylland kan vi desværre ikke prale af denne fremgang samlet set. Ud af 14 klubber, er der kun 4, der 
har haft fremgang.  
Hvis man som standardberegning siger, at der skal være 30.000 indbyggere pr. golfklub, er der enten for få 
indbyggere – eller for mange golfklubber – eller begge dele.  
Med Hjørring som udgangspunkt er der inden for en radius af 40 km 11 golfklubber og et indbyggertal på ca. 
165.000. Dette skulle jf. standardberegningen have været dobbelt så stort.  
 
Status på ”projekt vintertræning” 
Lørdag den 25/11 blev der ryddet op i den tidligere greenkeepergård for at kunne få anlagt træningsfaciliteter 
til indendørs vintertræning. Gamle redskaber mv., som ikke er blevet brugt i årevis, blev kørt på 
forbrændingen, der blev indkøbt maling, så væggene kunne males, så alt i alt en god dag for 
”oprydningsholdet”. Mange tak til jer.  
Den 4/12 vil der blive installeret 3 udslagssteder og en putting green, og alt vil blive indviet den 9/12. 
Der er søgt om penge fra forskellige fonde, og SparNord-fonden har givet en donation til formålet.  
Stor tak til SparNord-fonden.  
 
Ny hjemmeside: 
John Friis og Jens Nielsen fra Montes har gennem nogen tid arbejdet med at få udarbejdet en ny hjemmeside 
til klubben. Formålet er bl.a. at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, og leverandøren er ITTP.  
Tidsplanen er, at den første prototype evalueres den 5. december. Endelig præsentation for bestyrelsen den 
1. februar 2018 og er klar til drift i forbindelse med Generalforsamlingen den 27. februar 2018.  
 
Rekruttering af nye medlemmer: 
Helle Kristensen oplyste, at et udvalg, bestående af Kaninudvalget, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, 
undersøger, hvordan klubben får rekrutteret nye medlemmer – og hvad der kan gøres, for at de forbliver 
medlemmer af klubben.  
Der vil blive indledt et samarbejde med Herre- og Damedagen for at optimere overgangen fra Kaninklubben 
til de øvrige ”Klubber i Klubben”.  
Det undersøges ligeledes, hvilke muligheder der er for annoncering. 
 
Roughklipper: 
Som tidligere oplyst, er vores roughklipper ”slidt op”, og spørgsmålet har hidtil været, om vi skulle reparere 
eller købe en ny til en ”forfærdelig masse penge”. Efter afholdelsen af dette bestyrelsesmøde fik klubben 
imidlertid tilbudt at købe en brugt for 75.000.- kr., hvilket efterfølgende er vedtaget. Investeringen vil blive 
afskrevet over 3 år.  
 
 
 
 
 



Halvtag til golfbiler: 
John Friis oplyste, at der i alt er 18 golfbiler, der til dagligt bliver henstillet på klubbens område – heraf tilhører 
et antal Alvah.  
Det kan godt se ”lidt rodet ud”, hvis der ikke er styr på parkeringen, og John er derfor ved at undersøge, om 
det er muligt at bygge et halvtag på den østlige side af den læ-mur, der er bygget som en forlængelse af den 
gamle greenkeepergård ud mod putter-banen.  
 
Golfring Nordjylland. 
John Friis oplyste, at der i alt er solgt 1052 kort til Golfring Nordjylland, og at der er 631.200 kr. til deling. Der 
er tilsagn fra alle klubber om at fortsætte samarbejdet i 2018, og det vil også blive drøftet, om der er 
muligheder for et yderligere samarbejde, f.eks. fælles indkøb af benzin, som er en betragtelig post, 
annoncering mv.  
Desuden arbejdes der på et fortsat samarbejde med Ældresagen og Diabetesforeningen i forening med DGU.  
Den endelig aftale med eventuelle ændringer underskrives på et møde den 14/12-17, hvor en repræsentant 
fra DGU også vil være til stede.  
Nærmere følger. 
 
Beslutningssager: 
 
Banen – opfølgning på DGU,s banerapport. 
Som oplyst i sidste referat fra bestyrelsesmødet den 26/10 er der gennemført diverse aktiviteter på banen,  
bl.a. har Jane, Jan og Peter foretaget en gennemgang af banen og efterfølgende er der lavet en gennemgang 
med en banekonsulent fra DGU.   
På baggrund af dette og andre input fra bl.a. ”Golfspilleren i Centrum” har John udfærdiget et digert værk af 
en endelig banerapport på 58 sider, som er gennemgået med Ray, baneudvalget, Alvah samt DGU,s 
banekonsulent, og bestyrelsen har godkendt rapporten som et arbejdsredskab. 
 
Som sagt er rapporten et digert værk, og det vil tage flere år at få udført alt det arbejde, som er ønskeligt for 
at gøre banen bedre/så god som muligt, bl.a. nedlæggelse af nogle bunkeres, renovering af tee-steder mv.  
Det er derfor nødvendigt, at der foretages en prioritering for at få de forskellige arbejder udført i den 
rækkefølge, som er mest hensigtsmæssig.  
Bestyrelsen er derfor enige om, at der foretages følgende prioritering m.h.t. rækkefølgende af det arbejde, 
der skal udføres. Nogle kan evt. udføres samtidig. 
 

1. Nedlæggelse af bunkers 
2. Stier på flade strækninger ændres fra grusstier til græsstier 
3. Tee-steder renoveres. 

 
Ad 1: Vi har over 100 bunkeres på de 4 sløjfer, og nogle af dem er ikke mere aktuelle p.g.a bevoksning m.v. 
Desuden kan andre undværes, idet de mere er til irritation end til glæde for golfspillet. Dette arbejde vil blive 
udført i samarbejde med en repræsentant fra DGU, idet banen som helhed naturligvis ikke må blive ødelagt 
af dette tiltag. Dette arbejde vil give en større besparelse for greenkeeperne, idet det er hurtigere at køre 
hen over en nedlagt bunker med en plæneklipper, end det er at vedligeholde den. 
 
Ad 2: En del af de såkaldte flade stier på de forskellige sløjfer, er belagt med grus. Disse stier ændres til 
græsstier, idet det også her er hurtigere at slå græsset end at vedligeholde grusstier.  
 
Ad 3: Flere af Tee-stederne er ujævne, hvilket har medført, at der ofte klages over dem. Årsagen kan være, 
at jorden på Tee-stederne nogle steder ”sætter sig”, hvorved der opstår fordybninger. Hvis det er blevet 



repareret ved at der er fyldt jord på, kan dette med tiden forværre ujævnhederne. Arbejdet er noget 
kompliceret, og den ansvarlige for udførslen af dette arbejde skal derfor være Ray.  
   
Baneudvalget/John Friis kommer med et udspil.  
 
Samarbejde med Bjaavann Golfklubb, Norge.  
Jf. referatet fra sidste bestyrelsesmøde har Bjaavann Golfklubb i Norge spurgt, om vi ikke kan udvide 
samarbejdet mellem vores klubber til også at gælde seniorerne – et samarbejde, som i flere år har virket godt 
i juniorafdelingerne.  
Det har bestyrelsen sagt ja til, og i den forbindelse har John Friis haft møde med Bjaavanns næstformand, og 
der er forslag om at udbygge samarbejdet på bl.a. følgende områder: 

 Greenfee 

 Samarbejde mellem ”Klubber i Klubben” 

 Turneringer 
Bestyrelsen har ja til et udvidet samarbejde på disse områder.  
Nærmere følger.  
 
Budgetudkast for 2018. 
John Friis har udfærdiget et ”budgetudkast 1” for 2018. 
Budgetudkastet er gennemgået.  
  
Generalforsamling 27/2-18:  
Der er fundet en kandidat til bestyrelsen til valg på GF (Jens Erik Poulsen ønsker ikke at genopstille). 
 
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene: 
Intet at bemærke.  
 
Ad 5 – evt. andre relevante emner. 
Intet at bemærke. 
 
Ad 6 – eventuelt.  
Næste bestyrelsesmøde afholde lørdag den 27/1-18 kl. 1700, hvor regnskabet skal underskrives.  
Generalforsamling i 2018 afholdes den 27/2-18. 
 
 

Jens Erik Poulsen, sekretær. 
 


